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Prohlášení odboru lesního hospodářství ČAZV k situaci v NP Šumava 

Na základě neustálého tlaku médií na českou společnost v souvislosti se stavem na území NP 

Šumava a z důvodu, že skutečnost je veřejnosti prezentována dosti jednostranně, cítí OLH ČAZV 

potřebu se k danému stavu rovněž vyslovit. 

Současnému vedení NP Šumava je třeba vyjádřit podporu odborných pracovníků i politiků pro 

svou snahu o řešení situace, která se z hlediska řízení vývoje území i lidských vztahů dlouhodobě 

zhoršovala. Při současně prosazovaném postupu nehrozí ohrožení poslání národního parku, ani 

významnější poškození šumavské přírody, naopak princip neúměrně zvýšené bezzásahosti 

ohrožuje řadu funkcí parku, včetně zachování krajinného rázu, funkcí lesa v krajině i sociálně 

ekonomické, environmentální i ekologické funkce celé krajiny, nehledě na nehorázné 

ekonomické škody. V důsledku ohrožuje tento přístup i samotnou šumavskou přírodu a myšlenku 

národních parků v kulturní krajině jako takovou.  

Není dále pravda, že Správa NPŠ postupuje proti vědeckým poznatkům, naopak je v maximální 

míře využívá, pouze nepostupuje podle přání skupiny „vědců a odborníků“, jak se sami nazývají, 

a i když je mezi nimi řada významných a úspěšných specialistů jednotlivých vědních oborů, 

velmi často vykazují absenci komplexnějšího pohledu, a to i záměrně. Při tom byli a jsou 

podporování i některými vrcholovými politiky, což může vést k podobným ekonomickým, 

environmentálním a ekologickým škodám, jako byla podobně podporované větrná a solární 

energetika. Je využívána i podpora ekologistických nátlakových hnutí, které jsou přitom 

paradoxně alespoň z velké části placena týmž MŽP, jehož vedení nyní podporuje Správu NP. 

Jsou k tomu zneužíváni i studenti a mladí nadšenci, získávaní v rámci náborových akcí, 

nabízejících „dobře placenou letní brigádu na Šumavě“. 

Naopak, řada vědeckých pracovníků z různých institucí, univerzit, rezortních výzkumných ústavů 

i ústavů AV ČR nesouhlasí s takto organizovanou nátlakovou akcí a se záměrným šířením 

kůrovce mimo již vymezená bezzásahová území. 

V současné době neexistuje účinnější a vlastně jiné účinné opatření proti šíření kůrovce mimo 

vymezená území než razantní a včasná lesnická opatření. Přitom hrozí nebezpečí z prodlení. Na 

druhé straně je mimo diskuzi, že současně vymezená bezzásahová území a další vybrané 

ekosystémy zasluhují totální konzervaci a absenci přímých lidských vlivů. Jejich rozloha je 

v současné době (cca 25 %) dostatečná pro účely studia a ochrany až enormně, nesystémově 

zohledněných taxonů a jevů. 

Z tohoto hlediska lze plně podpořit Stanovisko ministra ŽP (tisková zpráva) ze dne 28.7.2011 a 

vyjádřit souhlas se stanoviskem vědecké rady Fakulty lesnické dřevařské ČZU v Praze ze dne 20. 

dubna 2011. 

 

Zpracoval: 2.8.2011 

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. 

 

 

 

 



 2 

Stanovisko ministra Tomáše Chalupy k 

situaci v NP Šumava 

Tisková zpráva: 28.07.2011 

Šumavu nelze ponechat na pospas kůrovci, jak to činili mí zelení předchůdci. Důsledkem je pouze 

zničení rozsáhlých ploch šumavských lesů, tedy poškození nejen soukromého, obecního a státního 

majetku, ale hlavně přírody jako takové.  

Jsem přesvědčen, že s kůrovcem musíme rozumně bojovat, ne ho chránit. Naopak – chránit máme 

šumavskou přírodu, a to před každým a vším, co ji ničí. Plně chápu a rozumím rozhořčení místních lidí i 

jejich volených zástupců. 

Děkuji všem, kteří se slušným a korektním způsobem podílejí na řešení této složité situace. Zároveň je pro 

mě těžko pochopitelné, že Hnutí Duha, spolufinancované z peněz daňových poplatníků, nadále 

nerespektuje rozhodnutí soudu. Tvrzení, že s protesty, které zorganizovalo a se kterými se mnoho dní 

chlubilo, nemá najednou nic společného, je absurdní a žádný soudný člověk mu nemůže věřit. 

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí 

 
 

Stanovisko vědecké rady FLD ČZU v Praze 

20. dubna 2011 

 

1) Situace kolem jmenování nového vedení NPŠ považujeme za zbytečně emocionálně vyhrocenou. 

Současný stav je však v podstatné míře výsledkem politického a aktivistického přístupu osob i 

organizací, které často nelze zařadit do odborné, či vědecké základny. 

2) Není pochyby o tom, že zřízení a sledování bezzásahových území je jednou z klíčových priorit 

managementu NP, ale v minulých obdobích bylo preferováno na úkor jiných cílů a poslání NP, na 

nevhodně velkém a rozčleněném území a v nevhodných typech ekosystémů NP. 

3) Není pochyb, že nadměrná aplikace principu bezzásahovosti značně přispěla k problémům 

minulých vedení NP, která uplatňovala vůči veřejnosti, obcím a dalším subjektům na území NP 

působícím, velmi jednostranný a nekomunikativní přístup. 

4) VR FLD vyzývá vědeckou, odbornou i laickou obec, stejně tak i dotčené orgány státní správy, aby 

při svých rozhodnutích nezvažovaly jednostranná vědecká šetření, ale respektovaly poznatky 

v celé jejich šíři, včetně poznatků lesnické vědecké obce a názorů obecních samospráv. 

5) VR FLD doporučuje zpracovat a realizovat dlouhodobou strategii péče o lesní ekosystémy v NP 

Šumava vycházející z vědeckých poznatků, z konkrétního stavu a vývoje porostů a směřující 

k posílení jejich ekologické stability a biodiverzity. 

 

V Praze 20. dubna 2011  

Za správnost:      Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. 

       Děkan FLD ČZU v Praze 

 

 
 
 


